Ferroamp är finalist i Techarenan Challenge.
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Ferroamp finalist i Techarenan Challenge
Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta
framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.
Techarenan Challenge är en entreprenörstävling som är öppen för alla
Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas.
Tävlingen har arrangerats sedan 2014 och riktar sig mot bolag som bygger på
en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den
globala marknaden. När Techarenean idag meddelade vilka bolag som gått
vidare till final fanns Ferroamp med bland de 50 finalisterna.

- Att utses till ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i Techarenan Challenge är
en spännande möjlighet för Ferroamp. Vår profil som bolag, som bygger på en
unik innovation, tillsammans med de ambitioner vi har att kommersialiseras
internationellt, stämmer väl överens med tävlingens inriktning, säger Krister
Werner, VD på Ferroamp.
Svenska Ferroamp Elektronik AB grundades år 2010 av Björn Jernström,
baserat på den nu patenterade innovationen som förbättrar användningen av
en trefasleverans, ACE – Adaptive Current Equalization. Konceptet har under
åren utvecklats till ett modulärt och skalbart system, som i ett lokalt DC-nät
möjliggör en flexibel integration av solceller, energilager och laddning av
elfordon.
- Det pågår en omfattande elektrifiering i samhället som betyder att behovet av
effekt ökar och att belastningen på elnätet ökar. Den stora frågan är hur elen ska
räcka till överallt samtidigt. Ferroamps system, som minskar effektuttaget från
elnätet genom att integrera och styra solenergi, energilagring och laddning av
elbilar på ett optimalt sätt, är en möjliggörare i energiomställningen, säger Björn
Jernström, grundare och CTO.
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64
Om tävlingen
Techarenan är en årlig entreprenörstävling öppen för alla Sveriges och
Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas oavsett bransch.
Tävlingen syftar till att lyfta Norden som grogrund för innovativa
framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive
industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare,
investerare, politiker och experter.
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Om Techarenan
Techarenan grundades 2014 med målet att lyfta entreprenörskap och
innovation samt inspirera fler till att vilja vara med och bidra till framväxten

av nya bolag med global potential. Techarenan är idag en plattform och
arena för entreprenörer, industri, investerare, politiker och opinionsbildare att
mötas, skapa samarbeten, göra affärer och bygga nätverk. Ambitionen är att
fortsätta bygga plattformen med fokus på att skapa värde för nordiska
startup- och tillväxtbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina
respektive industrier på global nivå.

Om Ferroamp Elektronik AB
Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom
clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar
för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att
kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med
alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera
byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag
framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har
erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger
utanför Stockholm.
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